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Iniciamos um mês de reavivamento da nossa leitura 
orante da bendita Palavra de Deus nesse mês da bíblia. 
Temos na sagrada escritura um livro inspirado por Deus 
como seu autor por excelência que compartilhou sua re-
velação com os homens na história, elaborando um proje-
to salvífi co libertador para toda a humanidade.

A Bíblia é o livro mais lido e conhecido no mundo, tradu-
zido em aproximadamente 1800 línguas como uma coletânea sagrada de 73 
livros, uma viagem na historicidade antiga que privilegiou o povo de Israel 
e sua experiência de fé como referência antropológica, sociológica, religiosa e 
existencial para todos os povos.  São verdadeiros testamentos de quase dois 
mil anos de um caminho dos hebreus que viveram uma primeira aliança(46 
testamentos) e uma segunda aliança (27 testamentos), que traduzem a vida 
de um povo escolhido que se tornou referencial para os que acreditam em um 
Deus Emanuel,  um Deus que caminha conosco,  fazendo história.

A bíblia foi escrita basicamente em três línguas; hebraico, grego e aramaico, 
sendo essa última,  a menos usada.  Como crentes e teístas na veracidade 
desta Palavra Divina, utilizá-mo-la como uma bússola para orientar nosso 
caminho nessa vida e uma verdadeira lamparina para guiar nossos passos na 
escuridão do nosso cotidiano (desamor, desesperança e impiedade...), pois 
temos pela fé e convicção religiosa que a Bíblia é;  “pois a Palavra de Deus que 
é viva, efi caz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes.  Penetra 
em nosso ser até dividir alma e espírito, articulações e medulas.  Julga os pen-
samentos e as intenções do coração.” (Hb 4,12).

Somos motivados a estreitarmos nossos laços de leitura e meditação nessa 
Bendita Palavra que assim se traduz na segunda carta de São Paulo a Timó-
teo: “ Toda  a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, convencer, 
corrigir e educar para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, equi-
pado para toda boa obra.”(2Tm 3,16s).

Desejo a todos os fi éis paroquianos e leitores do nosso Bip, a inspiração, ilu-
minação, consolação e animação da nossa fé, esperança e caridade nesse mês 
da Bíblia e que cantemos vibrantes este canto da liturgia de nossa mãe Igreja: 
“ A Bíblia é a Palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cres-
ceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo...”

Salve a bendita Bíblia e viva a eternidade da vida que dela sempre brota! 

Meu abraço e bênção!

Seremos fortes pela Palavra sendo fraternos na vida.

Setembro

18/09 - Casamento Comunitário - 
Capela NS do Santíssimo Sacra-
mento
20/09 - Reunião da área Santa 
Edwirges
21/09 - Semanda da Família - Cape-
la Santa Edwirges
26/09 - Casamento comunitário na 
comunidade de santo Antônio
27/09 - Festejos de NS do Rosário, 
período de 27/09 a 07/10

Outubro

01/10 - Festejos de São Francisco 
(01 a 04/10)
02/10 - Festejos de NS Aparecida 
(02 a 12/10)
03/10 - EJC Music Dance
06/10 - Festejos de S. Tereza D’Ávila 
(06 a 15/10)
08/10 - Festejos de Santa Edwirges
(08 a 16/10)
09/10 - Legião de Maria, Tríduo de 
NS Aparecida (09 a 11/10)
16/10 - ECC Retiro (16 a 18/10)
17/10 - Homenagem às crianças da 
capela NS do Santíssimo Sacramen-
to
18/10 - EJC Gincana
24/10 - Legião de Maria, encontro 
Mariano com a comunidade
26/10 - Inscrições para o encontro 
de noivos - Matriz. | Semana Mis-
sionário capela Santa Edwirges

EDITORIAL BIP- Periódico mensal, de 
distribuição gratuita | Nosso email: paroquia@
paroquiasantissimatrindade.com.br | Cordena-
dor Geral: Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de 
Morais | Equipe Responsável: PASCOM - Pasto-
ral da Comunicação | Projeto Gráfi co: PASCOM
Paróquia Santíssima Trindade | Avenida C, nº 311 
- José Walter | Fortaleza/Ce | Fone: (85) 3291.1835

Agenda Paroquial
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A partir desta oração, conscientes 
do plano de Deus e sua vontade, po-
demos produzir os frutos espirituais 
em nossa vida. A LECTIO DIVINA é 
deixar-se envolver pelo plano amo-
roso e libertador de Deus. Santa Te-
resinha do Menino Jesus dizia, em 
seu período de aridez espiritual, que 
quando os livros espirituais não lhe 
diziam mais nada, ela buscava no 
Evangelho o alimento da sua alma.

Como fazer a LECTIO DIVINA?

A LECTIO DIVINA tradicionalmen-
te é uma oração individual, porém, 
podemos fazê-la em grupos. O im-
portante é rezar com a Palavra de 
Deus lembrando o que dizem os bis-
pos católicos no Concílio Vaticano II, 
relembrando a mais antiga tradição 
católica, que conhecer a Sagrada Es-
critura é conhecer o próprio Cristo. 
Os monges diziam que a LECTIO DI-
VINA é a escada espiritual dos mon-
ges, mas é também a de todo cristão!

Quais os passos da LECTIO DIVI-
NA?

1) Oração inicial: Comece invocando 
o Espírito Santo, que nos faz conhe-
cer e querer fazer a vontade de Deus. 
Reze, por exemplo, com a seguinte 
oração:
Vinde, Espírito Santo, enchei os cora-
ções dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. - Enviai, Se-
nhor, o vosso Espírito, e tudo será 
criado; e renovareis a face da terra. Ó 
Deus, que instruístes os corações dos 
vossos fiéis com as luzes do Espírito 

Santo, fazei que apreciemos retamen-
te todas as coisas e gozemos sempre 
da sua consolação. Por Cristo Senhor 
nosso. Amém.»

2) Leitura da Palavra de Deus: Leia, 
com calma e atenção, um pequeno 
trecho da Bíblia (aconselhamos que 
nas primeiras vezes utilize-se os tex-
tos dos Evangelhos, por serem mais 
familiares a todos). Se for preciso, 
leia o texto quantas vezes forem ne-
cessárias.

Procure identificar as coisas impor-
tantes deste trecho da Bíblia: o am-
biente, os personagens, os diálogos, 
as imagens usadas, as ações. Você 
conhece algum outro trecho que seja 
parecido com este que leu? É impor-
tante que você identifique tudo isto 
com calma e atenção, como se esti-
vesse vendo a cena. É um momento 
para conhecer e reconhecer a Boa No-
tícia que este trecho nos traz!

3) Meditar a Palavra de Deus: É o 
momento de descobrir os valores e 
as mensagens espirituais da Palavra 
de Deus: é hora de saborear a Pala-
vra de Deus e não apenas estudá-la. 
Você, diante de Deus, deve confron-
tar este trecho com a sua vida. Feche 
os olhos, isto pode ajudar. É preciso 
concentrar-se!

4) Rezar a Palavra de Deus: Toda boa 
meditação desemboca naturalmente 
na oração. É o momento de respon-
der a Deus após havê-lo escutado. 
Esta oração é um momento muito 
pessoal que diz respeito apenas à 
pessoa e Deus. É um diálogo pessoal! 
Não se preocupe em preparar pala-
vras, fale o que vai no coração depois 
da meditação: se for louvor, louve; se 
for pedido de perdão, peça perdão; 
se for necessidade de maior clareza, 
peça a luz divina; se for cansaço e ari-

dez, peça os dons da fé e esperança. 
Enfim, os momentos anteriores, se 
feitos com atenção e vontade, deter-
minarão esta oração da qual nasce o 
compromisso de estar com Deus e fa-
zer a sua vontade.

5) Contemplar a Palavra: Desta etapa 
a pessoa não é dona. É um momento 
que pertence a Deus e sua presença 
misteriosa, sim, mas sempre presen-
ça. É um momento no qual se perma-
nece em silêncio diante de Deus. Se 
ele o conduzirá à contemplação, lou-
vado seja Deus! Se ele lhe dará ape-
nas a tranqüilidade de uns momen-
tos de paz e silêncio, louvado seja 
Deus! Se para você será um momento 
de esforço para ficar na presença de 
Deus, louvado seja Deus!

6) Conservar a Palavra de Deus na 
vida: Leve a Palavra de Deus e o fru-
to desta oração para a sua vida. Pro-
duza os frutos da Palavra de Deus se-
meada no seu coração, frutos como: 
paz, sorriso, decisão, caridade, bon-
dade, etc... Não se preocupe se algu-
ma coisa não for bem, um dos frutos 
da Palavra de Deus é a noção do erro 
e a conversão pela sua misericórdia. 
O importante é que a semente da Pa-
lavra de Deus produza frutos, se 30, 
60 ou 100 por um... o importante é 
que produza, e que o Povo de Deus 
possa ser alimentado pelos testemu-
nhos de fé, esperança e amor na vi-
vência de um cristianismo sincero.

Termine com a oração do Pai Nosso, 
consciente de querer viver a mensa-
gem do Reino de Deus e fazer a sua 
vontade.

LECTIO DIVINA
A leitura orante da Bíblia, ou LEC-
TIO DIVINA, é um alimento neces-
sário para a nossa vida espiritual.

Por: Frei Antonio Silvio
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Na Exortação Apostólica Evange-
lii Gaudium o Papa Francisco nos 
lembra algo importante para nosso 
trabalho de evangelização. “Toda a 
evangelização está fundada sobre 
esta Palavra escutada, meditada, vi-
vida, celebrada e testemunhada. A 
Sagrada Escritura é fonte da evange-
lização. Por isso, é preciso formar-se 
continuamente na escuta da Palavra. 
A Igreja não evangeliza, se não se 
deixa continuamente evangelizar” 
EG 174. 
Desta forma todos os que querem ser 
discípulos missionários eficientes são 
convidados a descobrir ou redesco-
brir na Palavra de Deus a motivação 
para a sua vida e para o seu trabalho 
pastoral ou evangelizador.
Somos “bombardeados” constante-
mente com questionamentos que de-
safiam a nossa fé e a nossa esperança 
e a familiaridade com a Palavra de 
Deus nos sustenta e não nos deixa 

abalar, pois continuamos solidamen-
te firmados pela presença de Jesus 
Cristo.
Como podemos acolher este tesou-
ro sublime da Palavra? As Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (DGAE) (2015-2019), 
quando trata da segunda urgência: 
Igreja: lugar de animação bíblica da 
vida e da pastoral, nos apresenta al-
gumas sugestões para incrementar a 
animação bíblica.
Um destaque especial, considerado 
como “âmbito privilegiado” é dado 
para a liturgia. Segundo as DGAE 
“Cada ação litúrgica, está por sua 
natureza, impregnada da Escritura 
Sagrada” e merece uma “especial 
atenção a homilia que atualiza a men-
sagem da Bíblia, e por ela, “os fiéis 
sejam levados a descobrir a presença 
e a eficácia da Palavra de Deus”.
Assim cabe nos perguntar. Nossos 
espaços litúrgicos e as nossas ce-

lebrações tem oferecido condições 
para que possamos escutar a Palavra 
de Deus? Ou os “ruídos” atrapalham 
este momento especial que nos é ofe-
recido? Uma leitura mal proclama-
da, um som que não funciona... são 
exemplos de ruídos que atrapalham 
a escuta e a vivência da Palavra.
Outra sugestão tirada das DGAE diz 
respeito à criação ou fortalecimen-
to de equipes de animação bíblica 
da pastoral. Vale a pena resgatar ou 
implantar hoje os grupos de família, 
círculos bíblicos e pequenas comuni-
dades em torno da meditação e vi-
vência da Palavra, os cursos e escolas 
bíblicas voltadas para os leigos. São 
atividades não difíceis de se levar à 
frente e que merecem ser vistas com 
carinho por quem tem a responsabi-
lidade de alimentar os fiéis com a Pa-
lavra de Deus.
Um momento especial que temos 
para conhecer mais a Palavra é o mês 
de setembro, que conhecemos como 
o Mês da Bíblia. Esse mês temático 
foi criado em 1971 e foi escolhido por 
causa da celebração do Dia Nacional 
da Bíblia, que acontece no dia 30, que 
é a festa de São Jerônimo, patrono 
dos estudos Bíblicos. 
A cada ano um livro bíblico é apro-
fundado em nossas comunidades, 
seja pelas reuniões de grupos, seja 
pelas celebrações ou estudo. Em 2015 
o livro estudado será o Evangelho 
de João, com o tema: Discípulos e 
Missionários a partir do Evangelho 
de João, com o lema "Permanecei no 
meu amor para dar muitos frutos" 
(cf. Jo 15,8-9). 
O tema proposto para o mês da Bí-
blia neste ano, o Evangelho segundo 
João, sob a perspectiva do discipu-
lado missionário. O tema escolhido 
fundamenta-se nos cinco aspectos es-
senciais do processo do discipulado: 
o encontro com Jesus Cristo, a con-
versão, o seguimento, a comunhão 
fraterna e a missão.

São muitas as oportunidades que te-
mos para acolher o tesouro sublime 
da Palavra. Deus quer nos falar e es-
cutando passamos cada vez mais a 
acreditar em Jesus Cristo, para resis-
tir às perseguições e pressões, man-
tendo a fidelidade ao seu projeto de 
vida, e vida em abundância.

“Acolhamos o tesouro
sublime da Palavra revelada!”

Mês da Bíblia

João Augusto Stascxak
Coordenador Pedagógico da EFOSM
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A palavra e o chamado de Deus 
são para todos, e sabemos que o jo-
vem de hoje tem sede de uma experi-
ência de Deus, de se encontrar com o 
sagrado e consigo mesmo. Pensando 
nisso, gostaria de citar alguns exem-
plos bíblicos de jovens convocados 
que corresponderam ao apelo divino, 
estando atentos às necessidades de 
seu tempo e que podem nortear tam-
bém nos dias de hoje nossa juventude 
“pós moderna”, já que a Palavra de 
Deus é sempre atual.

Poderíamos perguntar que lugar ocu-
pa o jovem no contexto bíblico, seu 
perfil, as referências e a relação dele 
com Deus e sua comunidade. Para 
surpresa de alguns, em toda Escritu-
ra o jovem tem assumido um papel 
importante na economia da salvação. 
O protagonismo juvenil na Bíblia é 
um tema tão presente que já no quar-
to capítulo do livro do Gênesis, po-
demos notar a preferência de Deus 
para com Abel, o filho mais moço do 
primeiro casal bíblico: “Ora, Deus 
agradou-se de Abel e de sua oferen-
da. Mas não se agradou de Caim e de 
sua oferenda” (vv. 4 e 5).
Sabemos que na Bíblia, com o direito 
de primogenitura, o filho mais velho 
de uma família gozava de certas re-
galias, pois um filho representaria a 
garantia da posteridade, a bênção de 

Deus na família: “Deus falou a Moi-
sés, dizendo: “Consagrai todo pri-
mogênito, todo o que abre o útero 
materno, entre os israelitas. Homem 
ou animal, será meu” (Ex 13,1s). No 
caso de uma descendência real, este 
herdaria o trono (1Rs 2,15). Mas 
como vimos, é comum notarmos a 
predileção divina pelos mais jovens, 
não obstante essa lei. Preferindo 
Deus os mais humildes e frágeis, está 
mostrando sua liberdade, Deus quis 
assim e pronto. A Bíblia não está in-
teressada em mostrar o porquê, mas 
simplesmente expõe a ação de Deus 
que vai se desenrolando ao longo da 
história.

No capítulo 24 do Gênesis nos de-
paramos com Rebeca, da linhagem 
de Abraão, e que mais tarde deixará 
tudo para casar com seu filho mais 
novo, Isaac. “A jovem era bela; era 
virgem”, distinguida por sua dispo-
sição e generosidade (vv. 18.19.25). 
A fé, no sentido bíblico, nunca foi 
reduzida apenas por “dar credibi-
lidade” a algo, mas como a própria 
palavra latina para fé (fides), sugere 
“fidelidade”, ou seja, a fé é também 
um seguimento, exige-se um deslo-
camento, como fez Abraão, também 
fez Rebeca, partiram, deixaram tudo 
em obediência à palavra de Deus.

Um dos textos clássicos do “Antigo 
Testamento” com relação ao tema é 
o caso do jovem José, filho de Jacó, 
conhecido na Bíblia pela sua capaci-
dade de ter sonhos proféticos e dis-
cernir os demais sonhos. Sua histó-
ria compreende quatorze capítulos, 
formando a última parte do Gênesis 
(37 – 50). Com seus dezessete anos já 
era pastor de ovelhas. O interessan-
te na história de José é que os fatos 
vão se desenrolando sem intervenção 
visível de Deus, ou seja, sem “reve-
lação”, o que mais nos parece um en-

sinamento. Na história de José pode-
mos notar que era o filho mais amado 
de seu pai. O texto explica que o fato 
de seu pai o querer tanto bem vem do 
outro fato de ele ser o fruto de sua ve-
lhice, mostrando assim, ser fruto da 
bondade de Deus para com sua fa-
mília, por causa disso, foi odiado por 
seus irmãos que mais tarde lhe ven-
dem como escravo aos madianitas. 
Depois disso é levado ao Egito onde 
conquista o respeito do Faraó por sua 
sabedoria, José é então elevado a ad-
ministrador daí.

No primeiro livro de Samuel encon-
tramos dois grandes casos: a vocação 
dos jovens Samuel e Davi. Embora 
todo o terceiro capítulo se dedique 
a Samuel, é interessante notar os de-
talhes de 2,18.21: “Samuel estava a 
serviço da face de Deus. (…) E o jo-
vem Samuel crescia com o Senhor”. 
Samuel (no hebraico, Shemw’El) sig-
nifica “pedido a Deus”, pois sua mãe 
Ana era considerada estéril (1,5) e vi-
via sendo humilhada pela outra mu-
lher do marido Elcana, habitantes da 
montanha de Efraim. Após uma ora-
ção suplicante de Ana (1,9-18), Deus 
a concede esse filho, que depois será 
consagrado a Deus para o serviço do 
Templo e serviria a Deus na presença 
do sacerdote Eli.
Poderíamos citar outros exemplos, 
mas precisaríamos de várias páginas. 
Nada como ler a Bíblia integralmen-
te, de ponta-a-ponta para fazermos 
uma inesquecível viagem!

Bíblia e Juventude
O perfil do jovem bíblico no Antigo 
Testamento

Por Ir. Narcélio Lima, NJ, acadêmico de Teologia, 
promotor vocacional do Instituto e formador de 

juventude.
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Aproveite este mês para ler a Bí-
blia, meditar com ela, permitir que 
seja lâmpada para os seus passos, 
luz para seu caminho. Considere que 
existam pelo menos dez razões para 
entrar no fascinante mundo da Sa-
grada Escritura. 

1. Conhecer a Deus
Seria impossível sabermos algo de 
Deus se Ele não nos tivesse revelado. 
E isso Ele fez através da Sua Palavra. 
Por isso, para poder conhecê-Lo e 
criar com Ele uma relação pessoal de 
amor e confiança, é indispensável ler 
a Sua Palavra. 

2. Conhecer a si mesmo
A Palavra de Deus penetra até o pon-
to de divisão entre a alma e o espí-
rito (cfr. Eb 4,12). Lê-la nos permite 
conhecer a fundo nós mesmos. Isso 
sem partir da ótica humana do juízo 
e da condenação, mas do olhar espe-
rançoso e misericordioso de Deus.

3. Receber luz
O salmista afirma que a Palavra é 
lâmpada para os passos e luz no ca-
minho (cfr. Sl 119, 105). Tem sempre 
uma mensagem para iluminar a sua 
situação atual. Tem sempre alguma 
coisa de pertinente a lhe dizer; às 
vezes o consola, outras vezes exorta. 
Pode também tranquilizar, às vezes o 
inquieta e agita, mas pode ter certeza 
que lhe dá sempre aquilo de que pre-
cisa para a alma.

4. Dialogar com Deus
Tem quem acredite que rezar consiste 
somente em falar com Deus, porque 
Ele não diz nada. Mas Deus fala atra-
vés da Sua Palavra. Ler a Bíblia lhe 
permite escutar aquilo que Ele quer 
dizer, para poder depois respondê-
-Lo, dialogar com Ele e, com a Sua 
graça, colocar em prática. 

5. Participar da reflexão e da oração 
de toda a Igreja
Quando você lê os textos proclama-
dos a cada dia na Missa, ou na Litur-
gia das Horas, une-se a milhões de 
católicos em todo o mundo que, na-
quele mesmo momento, estão lendo, 
escutando, refletindo, rezando com 
as mesmas palavras. Ler a Palavra 
lhe permite participar ativamente da 
unidade e universalidade da Igreja.

6. Colocar-se dentro da história da 
Salvação
Ler a Bíblia lhe permite descobrir 
como Deus se revelou ao ser humano, 
estabeleu uma aliança com o homem, 
promeu o Seu amor e a Salvação e 
respeitou esta promessa. Conhecer 
o passado lhe permite compreender 
o presente e vivê-lo com a alegria de 
saber que está fazendo parte do povo 
de Deus, que você é membro do Seu 
rebanho, ovelha do Bom Pastor.

7. Conhecer, compreender e amar a 
Igreja
Ler a Bíblia lhe permite conhecer a 

Dez motivos para ler a Bíblia. Qual é o seu? Igreja da qual faz parte para compre-
endê-la e amá-la mais, e se alegrar 
pelo fato de pertencer a ela sabendo 
que foi fundada por Cristo. Além do 
fato de que é formada por seres hu-
manos propensos ao erro, como você 
e eu. A Igreja é conduzida através da 
história pelo Espírito de Deus.

8. Anunciar a Boa Nova
Ler a Bíblia lhe permite cumprir o 
mandato de Jesus de ir ao mundo 
todo e anunciar a Boa Nova (cfr. Mc 
16,15). Apenas conhecendo a Escritu-
ra é possível compartilhar a Sua luz 
com outros.

9. Conhecer e defender a fé
São Paulo diz que cada texto da Es-
critura é útil para ensinar (cfr. 2Tm 
3,16). Conhecer a Bíblia lhe permite 
enfrentar quem ataca a sua fé católi-
ca e respondê-los não somente com 
clareza, mas também com argumen-
tações sólidas. 

10. Viver com liberdade e alegria
Ler a Bíblia lhe dá liberdade e ale-
gria. A liberdade daqueles que vivem 
a alegria de ter abandonado a imobi-
lidade das trevas e caminham em di-
reção Daquele que é a Luz. A alegria 
de saber que Ele está contigo todos os 
dias, até o fim do mundo, e a alegria 
de anunciá-Lo aos outros, como pede 
o Papa Francisco.

Eis aí dez motivos, são apenas os pri-
meiros dez. Leia a Bíblia e você irá 
descobrir que existem tantos outros.

fonte: www.desdelafe.mx
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No segundo domingo de agosto, 
comemoramos o Dia dos Pais e iní-
cio da Semana Nacional da Família, 
e pensando nisso, os catequistas dos 
grupos de Perseverança e Pré-Jovem 
da Catequese da Matriz, prepararam 
no dia 16 de agosto um encontro todo 
especial , convidando as famílias dos 
catequizandos para participarem 
dessa animada manhã de encontro. 
Nesse encontro, em que as famílias 
estavam reunidas, tudo foi bastante 
proveitoso: os pais participaram ati-
vamente dos momentos de dinâmi-
cas e estudo da Palavra de Deus. 
As passagens utilizadas foram dire-
cionadas para  catequizar  os pais de 
forma a conscientizá-los  do dever 
de serem os primeiros catequistas de 
seus filhos, assim como é agradável a 
Deus a luz de Sua Palavra.
Também, através das passagens, 
foi apresentado aos catequizandos 
o seu dever de obediência aos pais, 
os quais foram designados por Deus 
como protetores e espelhos da San-
tíssima Trindade, a família por exce-
lência.

Deus abençoe nossas famílias!!

Catequese

Dias dos pais
Semana da Família

Encontro anual
Vicentinos

Legião de Maria

94 anos no mundo Comunidade Kadosh
Encontro 
para as Famílias

Proclamar 2015

Alegria, fé e emoção. Há 20 anos  o 
Proclamar, projeto idealizado e re-
alizado pela Comunidade Católica 
Emanuel, já faz parte da comunida-
de Joséwaltense e esse ano teve como 
tema “ Senhor, ensina-nos a rezar (Lc 
11,1), que este não seja mais um pe-
dido a Deus, mas sim o início de um 
caminhar rumo a uma nova vida.
Inicialmente o evento acontecia no 
período do carnaval, mas, após a ca-
minhada de unidade da RCC (Reno-
vação Carismática Católica) amadu-
receu-se a ideia de mudar a data e 
juntos realizarem o Renovar.
O encontro contou com a participa-
ção dos Padres Ruy, Francisco Júnior 
e Jean e de centenas de paroquianos 
que juntos desfrutaram das prega-
ções, Santas Missas, Adorações, lou-
vor e muita evangelização. O desta-
que do evento foi o Proclamarzinho 
que teve como objetivo evangelizar 
de forma lúdica as crianças e as en-
sinar a serem livres a partir de Deus.
Durante o evento a comunidade 
pôde se inscrever no Seminário de 
Vida no Espírito Santo, no Curso de 
Estudo do Catecismo da Igreja Cató-
lica,  no projeto Cruzadinha para as 
crianças, e também conhecer  os dias 
de todas as atividades ofertadas pela 
Comunidade Emanuel.

Fundada no dia 07 de setembro de 
1921 em dublin na irlanda por um 
leigo chamado Frank Duff. No Brasil 
no dia 24 de outubro de 1951 no Rio 
de Janeiro.Já no Ceará iniciou em 22 
de fevereiro de 1956, em Fortaleza na 
paróquia Cristo Rei.Em nossa Paró-
quia Santíssima Trindade, a legião de 
Maria está desde 1988 a cúria Maria 
mãe da misericórdia é composta de 
cinco praesidia adulto vaso espiritual 
e são elas:

Mãe Rainha | Nossa senhora do san-
tíssimo sacramento | Nossa senhora 
da medalha milagrosa | Nossa se-
nhora da Conceição um praesidium 
juvenil.
Maria é o coração da legião. por isso, 
tudo na legião gira em torno d´ela, 
pois “o legionário que não tem Ma-
ria no coração, não pode participar 
da sua obra”.Estamos celebrando 94 
anos de legião de Maria no mundo, 
sendo obedientes ao sistema legioná-
rio em união com o Espírito Santo e 
Maria, trabalhando no plano da sal-
vação. A legião de Maria é um exérci-
to em ordem de batalha. seu objetivo 
é a santificação de seus membros, e 
combater tudo aquilo que vá contra 
o projeto de Deus. 

Salve Maria!
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